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Vino&Friends - OGGI
is lid van

PASSIONE, LA PASSION,
PASSION, HINGABE

GENOTEN Van OGGI?
S’avonds verrast Vino&Friends u met

In de klassieke marketing gebruikt men de 3 p’s (prijs, plaats
en promotie) als key-succesfactoren. Voor de moderne
horeca geldt het adagium: “Passie, Passie en nog eens
Passie”. Dat proef je, dat ervaar je én dat beleef je bij
Vino&Friends - OGGI.

een heerlijk 3- of 4-gangen keuze
menu. Italian fine dining in een
unieke sfeer. www.vinoandfriends.nl

Passie komt van het Latijnse woord ‘passio’ en dat betekent
hartstocht. Een passie is iets wat je doet en betrekking heeft
op het hart. Iets waar je ontzettend veel van houdt.
Als je Bas naar zijn ‘geheim’ vraagt krijg je steevast
hetzelfde antwoord: Ik heb het voorrecht om van mijn
passie ook mijn werk te maken. Mijn leidmotiv komt uit
Japan, daar hebben ze een woord dat precies omschrijft
hoe het voor mij werkt: ‘Ikagai’:
Je doet waar je van houdt
waar je goed in bent
wat de wereld nodig heeft
waar je voor betaald wordt
én waar je uiteindelijk van kunt leven.

Bas( ta) Lenoir e

WIFI Vino&Friends free wifi
Wachtwoord Gast2022

DRINKS

APERITIVO

WARME DRANKEN

Alcohol vrije cocktail		
6,25
Aperol Spritz			6,75
Limoncello Spritz			6,75
Campari Spritz			7,75
Gin Tonic			9,75
Hugo				6,75
Negroni				8,25
Americano			8,25
Martini bianco/rosso		
4,75

Espresso				2,55
Dubbele espresso			4,15
Koffie				3,15
Cappuccino			3,50
Latte macchiato			4,50
Espresso macchiato		
2,85
Corretto				3,15
Thee				2,95

DIGESTIVI
Grappa “Bianca”			5,75
Grappa “Barrique”		
6,75
Grappa Berta “Elisi”		
9,25
Grappa Berta “Casalotto”		
14,25
Vecchia Romagna		
6,75
Italiaanse likeuren			5,25
Limoncello (huisgemaakt)		
4,75
Amaro				5,25

BIEREN OP
DE FLES
Peroni 33 cl 4,25
Neubourg 33 cl 4,00
Alcoholvrij bier 3,75

FRIS
Frisdrank 20 cl			
2,65
Crodino				3,75
Gekoeld tapwater 70 cl		
3,75
Plat/Bruis			

UITGEBREIDSTE
WIJNKAART VAN
MAASTRICHT!

WIJNEN PER GLAS

Vraag onze sommelier naar de
wijnkaart, we hebben meer dan
500 verschillende etiketten!

Wit				5,50
Rosé				6,00
Rood				6,00

Salute!
Vraag onze sommeliers welke open
wijnen vandaag geserveerd worden

BUT FIRST
COCKTAILS
Onze overheerlijke en ‘spetterende’
cocktails zorgen voor een knallend
begin van uw middag, op en top
genieten bij OGGI. Deze aperitieven
zijn meer dan een goed begin van
uw lunch: u start meteen met een
hoogtepunt!

Negroni 8,25
Een Negroni is een Italiaanse
klassieker. Een cocktail met een
prachtige kleur en een bitterzoete
smaak. Een superlekker aperitief en
goed begin van een mooie middag.

GIN TONIC 9,75
Houd je van het stevige werk?
Probeer dan eens onze Bulldog,
een stoere gin geserveerd met San
Pellegrino tonic, kaneel, sinaasappel
en zwarte peper.

CAMPARI SPRITZ 7,75
In Italië is de “Campari Spritz” enorm
populair als aperitief. Voor ons is dit
vaste ‘prik’ tijdens onze Italië-reizen.

AMERICANO 8,25
Een elegantere versie van de
Negroni, iets milder en toegankelijker
maar minstens zo lekker.

ONTDEK NU
ONZE UNIEKE
WIJNWINKEL

by Vino&F riends

Een nieuwe óf een oude liefde?
Een promotie? Weer een
jaartje ouder? Met pensioen?
Een mooi diner met familie of
vrienden? Zo maar om lekker te
genieten? Om weg te dromen?
Behoefte aan een mooi
moment? Vakantieherinneringen
herbeleven? Op zoek naar een
speciaal cadeautje?
In de knusse wijnwinkel van
Vino&Friends hebben wij een
mooi aanbod van Italiaanse
wijnen, cadeaupakketten en
een kleine selectie lokale wijnen.
Ook als u op zoek bent naar
een lekkere olijfolie of een pak
speciale Vino&Friends 100%
arabica koffie, bent u bij onze
enoteca aan het goede adres.

I CAN’T CHOOSE
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Salute, namens onze sommeliers!

6 OGGI

SURPRISE ME!
2-GANGEN VERRASSINGSMENU
(voor-hoofd of hoofd-na) 29

3-GANGEN VERRASSINGSMENU
(voor-hoofd-na) 36

ANTIPASTI

PASTA, RAVIOLI
E LASAGNE

Minimaal 2 gerechtjes p.p.
per stuk €8

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI VEGA
Huisgemaakte ravioli met een vulling
van ricotta en spinazie in een
salie-botersaus 17

Menu

AFFETTATI MISTI
Een selectie van Italiaanse
vleeswaren uit eigen import

BURRATA CAPONATA VEGA
Burrata geserveerd met een
Siciliaanse gesmoorde groentenmix

RAVIOLI ZUCCA E BURRO SALVIA VEGA
Huisgemaakte ravioli met een vulling van
pompoen en salie-botersaus 18

CARNE CRUDA
Vers gesneden tartaar van
rundvlees met truffelcrème

PASTA CORTA CON RAGU
ALLA BOLOGNESE
Korte pasta met een traditionele
Bolognese ragu en Parmigiano
Reggiano 18

VITELLO TONNATO
Dunne plakjes kalfsvlees met
een tonijnmayonaise

MELANZANE ALLA PARMIGIANA VEGA
Laagjes aubergine met mozzarella,
Parmezaanse kaas en tomatensaus 18.5

VERDURE IN PASTELLA VEGA
Stukjes groenten in een krokant jasje
met geraspte Grana Pardano
SCAMPI FRITTI
Gefrituurde scampi’s
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TIRAMISU
Een hemelse combinatie van lange
vingers, mascarpone en cacao 10.5
TORTINO AL CIOCCOLATO
Lopend chocoladetaartje
met vanille saus 10.5

LEMONCAKE
Traditionele limoencake 9.5

AFFETTATI
MISTI

OLIVE ASCOLANE E TARTUFO
Gefrituurde, met vlees en truffel,
gevulde olijven uit de Marche

FORMAGGI MISTI
Diverse Italiaanse kaasjes met
lekkernijen 15

ARANCINI CON RAGU
Siciliaanse risottobal met een
vleesvulling en tomatensaus

GUSTOSI D’ITALIA
Een combinatie van mooie vers
gesneden Italiaanse vleeswaren,
pesto en brood 15

FIORE DI ZUCCA
Gefrituurde courgettebloem
gevuld met ricotta en ansjovisfilet

Alle desserts worden geserveerd
met een overheerlijk ijs

BABA RUM
In rum gedrenkt cakeje 9.5
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ARANCINI ALLA NORMA VEGA
Siciliaanse risottobal met een
aubergine vulling en tomatensaus
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ARROSTICINI
Gegrilde schapenvleesspiesjes
uit Abruzzo

DOLCI E
PASTICCINI

SECONDI
TAGLIATA DI MANZO CLASSICA
Gegrild en vervolgens
getrancheerd rundvlees uit onze
Mibrasa oven. Geserveerd met vers
geschaafde Parmezaanse kaas,
rucola en aceto balsamico 22.5
PESCE DEL GIORNO
Dagverse vis met overheerlijke
groentjes 22.5

SURPRISE ME!
2-GANGEN VERRASSINGSMENU
(voor-hoofd of hoofd-na) 29
3-GANGEN VERRASSINGSMENU
(voor-hoofd-na) 36

NIEUWSGIERIG?
PROBEER DAN ONZE

PINSA PIZZA
ROMANA
Pinsa Romana is een variant van
pizza die je maakt met een mix aan
bloemsoorten, veel water en een
lange rijstijd. Het deeg wordt daardoor
super luchtig, krokant en heel licht
verteerbaar. Pinsa bevat minder zout
en calorieën dan een traditionele
pizza.

MARGHERITA 12
Tomaatjes, burrata en basilicum
MORTADELLA 17
Exclusieve Italiaanse boterhamworst,
burrata en pistache nootjes 10
PROSCIUTTO DI PARMA 17
Parmaham, burrata en rucola

BISTECCA ALLA FIORENTINA
A LA CARTE

ONTDEK ONZE
MIBRASA OVEN
In Italië maakt bijna ieder zichzelf
respecterend restaurant gebruik
van een grilI. Vis, groenten, vlees
en gevogelte worden zo met
ogenschijnlijk groot gemak bereid.
Het is een eeuwenoude kooktechniek
die in het hele Middellandse zee
gebied gebruikt werd en gelukkig
ook nog steeds wordt. Door de hoge
temperaturen worden alle smaken als
het ware ‘opgesloten’ en de houtskool
voegt ook nog dat prachtige rokerige
aroma toe. Op een van mijn culinaire
ontdekkingsreizen belandde
ik op het Franse platteland in een
klein familierestaurant. Veel keuze
was er niet, vlees of kip, groenten en
aardappels. Met een lekker wijntje
was het wachten bepaald geen
straf en na een uurtje werd een
schaal dampende Poule de Bresse
opgediend. Geen tierelantijnen
maar pure smaken, kip zoals ik ‘m
nog nooit gegeten heb. Iedere
hap was een enkele reis naar de
culinaire hemel. De eigenaar deelde
mijn enthousiasme en verklapte hét
geheim: een Mibrasa.
Een gesloten houtskooloven voor de
professionele keuken.

Geserveerd met
seizoensgebonden garnituren
7,25 per 100 Gr
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